1994 vp- VaVM 94- HE 354

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 94 hallituksen esityksen johdosta laiksi tuloverolain muuttamisesta

Eduskunta on 17 päivänä tammikuuta 1995
lähettänyt valtiovarainvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi edellä tarkoitetun hallituksen
esityksen n:o 354.
Valtiovarainvaliokunnan asettamassa verojaostossa, joka on valmistellut mietinnön valiokuntaa varten, ovat olleet kuultavina vanhempi
hallitussihteeri Marja-Liisa Lindström valtiovarainministeriöstä, eduskunnan pääsihteeri Seppo
Tiitinen, ylitarkastaja Timo Räbinä verohallituksesta, osastopäällikkö Jouko Pasanen Suomen Vientiluotto Oy:stä sekä apulaisosastopäällikkö Hannele Ranta-Lassila Keskuskauppakamarista. Lisäksi Teollisuuden ja Työantajain
Keskusliitto on antanut asiasta kirjallisen lausunnon.
Hallitus ehdottaa, että tuloverolakiin lisätään
kurssitappion vähentämistä koskeva 54 b §, jonka mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää
tulonhankkimismenona pääomatuloistaan kurssitappio,joka on johtunut ulkomaan rahan määräisestä tulonhankkimisvelasta. Koska tuloverolain 29 §:n 2 momentin mukaan yhteisön ja yhteisetuuden muuhun tuloon kuin elinkeinotuloon ja maatalouden tuloon noudatetaan soveltuvin osin pääomatulon laskemista koskevia
säännöksiä, kurssitappion vähennysoikeus koskisi myös yksinomaan tuloverolain säännösten
perusteella verotettavia yhteisöjä. Korkotulon
lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettuun tuloon kohdistuvasta velasta johtuva kurssitappio
ei ehdotuksen mukaan olisi vähennyskelpoinen.
Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien
edustajien Euroopan parlamentilta saarnat kulukorvaukset ehdotetaan säädettäviksi verovapaiksi.
Lisäksi ehdotetaan, että Suomen Vientiluotto
Oy:n tuloverovapaus poistetaan.

Ehdotettua lakia sovellettaisiin ensimmäisen
kerran kuluvalta vuodelta toimitettavassa verotuksessa. Kurssitappiota voitaisiin vähentää kuitenkin ensimmäisen kerran jo vuodelta 1993 toimitetussa verotuksessa.
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja
saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää
lakiehdotusta tarpeellisenaja puoltaa sen hyväksymistä.
Ehdotuksen mukaan kurssitappion vähennysoikeus koskisi vain ulkomaan rahan määräisestä tulonhankkimisvelasta aiheutuvaa kurssitappiota, mutta ei sitä vastoin tulonhankkimistoiminnassa mahdollisesti syntyviä muita kurssitappioita. Ennen vuotta 1993 voimassa olleen
tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 87 §:n
3 momentin mukaan velkojen korkojen vähentämistä koskevia säännöksiä sovellettiin myös indeksi- ja kurssitappioihin. Nyt ehdotettu säännös on aiemmin voimassa ollutta suppeampi sikäli, ettei se koske lainkaan indeksitappiota, ja
myös sikäli, että se kurssitappioistakin koskee
vain ulkomaan rahan määräisestä tulonhankkimisvelasta aiheutuvaa kurssitappiota.
Valiokunta edellyttää hallituksen selvittävän, onko tarkoituksenmukaista palauttaa indeksi- ja kurssitappioiden vähennysoikeus koskemaan kaikkia ennen
nykyistä tuloverolakia voimassa olleiden
säännösten mukaan vähennyskelpoisia
indeksi- ja kurssitappioita.
Valiokunta kunnioittaen ehdottaa,
että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 1995

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Saari, jäsenet
Alaranta, Heikkinen, Hämäläinen, Laaksonen,
Lahtinen, Lahti-Nuuttila, Luukkainen, Malm,
250066

Mäki-Hakola, Ryynänen, Sasi, Turunen, Törnqvist, Vihriälä ja Vähäkangas sekä varajäsenet
Hurskainen, Lehtosaari ja T. Roos.
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